
INVITAŢIE LA  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

Denumirea autorităţii contractante: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de preţuri

Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel "Primul Congres al Asociației Justiției
Constituționale a Statelor din Regiunea Mării Negre și Baltice" 30 iunie 2016.Obiectul achiziției:
55120000-7Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  41  din  03.06.2016.

În scopul achiziţionării "Servicii  de  reuniuni  şi  conferinţe  organizate  la  hotel  "Primul  Congres  al  Asociației  Justiției
Constituționale  a  Statelor  din  Regiunea  Mării  Negre  și  Baltice"  30  iunie  2016."

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2016
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Servicii:

Servicii  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Servicii solicitateCod CPV

1 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate
la hotel "Primul Congres al Asociației
Justiției Constituționale a Statelor din
Regiunea Mării Negre și Baltice" 30 iunie
2016.

1.00Bucată1.1 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la
hotel

Ansamblul cerinţelor solicitate de
autoritatea contractantă sunt
formulate în baza Hotărârii
Guvernului nr.550 din 13 iunie
1997 privind cheltuirea mijloacelor
pentru primirea şi deservirea
delegaţiilor oficiale străine şi a
anumitor persoane Durata
evenimentului: sosirea
participanţilor -28/29 iunie 2016,
plecarea – 1/2 iulie 2016 (data
exactă va fi stabilită la momentul
semnării contractului de achiziţie
publică). Numărul de participanţi
străini – circa 40 invitaţi (numărul
exact al participanţilor străini va fi
cunoscut la 15 iunie 2016).
Asigurarea serviciilor de cazare -
Cazarea va fi asigurată de către
operatorul economic în hotel
clasificat la 4/5 stele; - Operatorul
va asigura cazarea pe durata a 3
nopţi, respectiv din ziua de 28 (29)
iunie până la 1 (2) iulie 2015,
pentru un număr de circa 40 de
persoane; - Condiţiile de cazare vor
fi după cum urmează: cazarea a 4
participanţi în camere categoria
DELUXE, 8 participanţi în camere
categoria BUSINESS și 28
participanți în camere de categoria
STANDART. Toţi participanţii
trebuie cazaţi în regim SINGLE. -
Micul dejun va fi inclus în costul
cazării. - Se va asigura amenajarea
în holul hotelului a unui spaţiu
pentru înregistrarea participanţilor.
Aceasta se va efectua în momentul
sosirii şi cazării la hotel a fiecărui
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Servicii solicitateCod CPV

1.00Bucată1.1 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la
hotel

participant. Înregistrarea presupune
asigurarea evidenţei participanţilor
şi distribuirea setului de materiale
informative. - Hotelul trebuie să
dispună de un spaţiu special
amenajat, inclusiv restaurant, cu o
capacitate minimă de 100 de
persoane, destinată organizării
recepţiilor / prânzurilor / cinelor /
pauzelor de cafea. Tipul meselor
(bufet suedez, servire la masă) va fi
stabilit ulterior.
 Asigurarea serviciilor de locaţie a
sălii de conferinţe - Sala de
conferinţe trebuie să se afle în
incinta hotelului unde vor fi cazaţi
participanţii din străinătate;
Capacitatea sălii trebuie să fie de
minim de 150 de persoane, ce vor fi
amplasate la mese (stil class room);
- Sala trebuie să fie prevăzută cu
dotările necesare desfăşurării în
condiţii foarte bune a conferinţelor:
mobilier (masă pentru prezidiu şi
scaune pentru conferinţă), instalaţie
de climatizare (funcţională,
silenţioasă), echipamente audio-
video (ecran LED, transmisiune
video pe ecran de la locul
evenimentului, video-proiector,
laptop, echipamente de sonorizare,
microfoane, personal tehnic),
echipamente pentru fotocopiere;
Sala va fi dotată cu echipamente de
traducere: cabine de traducere
simultană şi minim 150 de căști
pentru participanţi (limbi de lucru
ale conferinţei – 3 (româna, engleza
şi rusa); - se va asigura un spațiu de
înregistrare adecvat pentru primirea
participanţilor şi distribuirea
materialelor informative; -
Aranjamentul sălii trebuie să se
realizeze de o aşa manieră încât să
asigure buna vizibilitate pentru toți
participanții; - Sala trebuie să
dispună de conexiune wireless la
Internet, ce va fi asigurata gratuit pe
parcursul desfăşurării conferinţei;
Zona conferinţei va fi dotată  cu
indicatoare de acces în sala de
conferinţe, în spaţiul amenajat
pentru servirea pauzelor de cafea, a
prânzului; - Servicii de asigurare a
pauzelor de cafea / prânz / cină -
pauzele de cafea pentru un număr
de circa 150 de persoane, respectiv
în ziua de 30 iunie 2016; - Servirea
urmează să fie făcută în apropierea
sălii de conferinţă, într-un spaţiu
aranjat adecvat şi distinct de spaţiul
unde va fi servită masa de prânz.
Cină servită pentru data de 29 iunie
2016 – 50 persoane. Servirea
urmează să fie făcută în aceiaşi
locaţie unde sunt cazaţi invitaţii la
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Servicii solicitateCod CPV

1.00Bucată1.1 Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la
hotel

Congres.
Cina trebuie să includă  minim 4
feluri de mâncare principale,
antreuri - 3, salate - 2, desert, vin,
fructe, apă, suc, cafea.
Caracteristicile serviciilor
prezentate anterior trebuie
demonstrate cu poze şi descrise
detaliat în oferta tehnică. Ofertantul
trebuie să dispună de un număr
suficient de lucrători atestaţi la
pregătirea bucatelor cu deţinerea
certificatului controlului medical.

55120000-7

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
Pe parcursul zilelor de 28 iunie 2016 - 2 iulie 2016
Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Decizia de înregistrare a întreprinderii. Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului.

Da

2 Licenţă de activitate. Copie confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
participantului.

Da

3 Certificat de atribuire a contului bancar. Copie confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului.

Da

4 Autorizaţie sanitară de funcţionare. Copie confirmată prin semnătura şi ştampila
participantului.

Da

Informație Suplimentară:
Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor
de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28
Tel.: oxana.batrinu@constcourt.md022253743 ,  Fax: 022253746 ,  E-mail:
Numele şi funcţia persoanei responsabile: BĂTRÎNU OXANA, Consultant secţia finanţe şi logistică

Întocmirea ofertelor:
Oferta  și  documentele  de  calificare  solicitate  întocmite  clar,  fără  corectări,  cu  număr  și  dată  de  ieșire,  cu  semnătura  persoanei
responsabile,  puse  în  plic,  sigilate  şi  ştampilate,  urmează  a  fi  prezentate

pînă la: 15.06.2016 15:00
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28pe adresa:

În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnatăNOTĂ:
în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractanteOfertele vor fi deschise
şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

15.06.2016 15:00la:
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Lăpuşneanu A. 28pe adresa:

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL
DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt
pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.
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Conducătorul grupului de lucru: DOLEA IGOR


